
Inleiding
Voor de bouw van de autotunnel te Assen zijn
diepwanden gekozen. De tunnel heeft een lengte
van 380m en heeft open toeritten van elk 90m
lang. Het gesloten deel is 170m lang. De diepwan-
den zijn goed inpasbaar in de stedelijke omgeving
van Assen vanwege geluid- en trillingsvrije eigen-
schappen. De diepwanden hebben een grond- en
waterkerende functie. Omdat gebruik wordt 
gemaakt van de diepgelegen potklei wordt een
permanente polder verkregen. Vanwege de hoge
grondwaterstand en permanente polderconstruc-
tie worden hoge eisen gesteld aan de techniek
diepwanden. Daarbij spelen de volgende aspecten
een belangrijke rol; 
– de onderliggende potklei moet voldoende wa-

terremmend zijn. Dat wil zeggen dat deze laag
voldoende dik, homogeen van opbouw en aan-
eengesloten moet zijn. Uit bestaand en aanvul-
lend grond- en laboratoriumonderzoek blijkt dat
dit ook het geval te zijn.

– de inbedding van de diepwand in de potklei
moet verzekerd zijn. Een minimale inbedding van
2m is aangehouden. Tijdens het graven van de
panelen is de uitkomende grond visueel gecon-
troleerd door de machinist. Voor een aantal 
panelen is inderdaad gebleken dat dieper moest
worden gegraven voor het behalen van de 
minimale 2m inbedding.

– de wapeningskorf moet voldoende doorstroom-
baar zijn voor het beton. Dat betekent grote
maaswijdten van hoofdwapening en verdeelwa-
pening. Hierbij is rekening gehouden met NEN-
EN-1538.

– gebruik is gemaakt van een vloeibaar diepwand-
beton. Tijdens het storten van de beton is elke
betonmixer gecontroleerd.

– de integriteit van de diepwandvoegen langs het
spoor is door middel van CSL metingen gecon-
troleerd.

– de aanwezigheid van zwerfkeien heeft invloed
op de kwaliteit van de diepwanden. Keien met
een afmeting van 40cm kunnen nog door de
diepwandknijper worden opgegraven. Grotere
keien moeten worden doorboord of worden ver-
gruisd.

Grondopbouw
Het grondonderzoek heeft bestaan uit sonderin-
gen, boringen en het plaatsen van peilbuizen. Te-
vens is laboratorium onderzoek uitgevoerd, zoals
bepaling van het volume gewicht, watergehalte,
korrelgrootteverdeling, triaxiaalproeven en sa-
mendrukkingsproeven. In een later stadium zijn
aanvullende sonderingen uitgevoerd om de varia-
tie in hoogteligging van de diverse grondlagen
beter in beeld te krijgen. 
In figuur 6 is een sondering met grondlaagindeling

en watervoerende pakketten zijn aangegeven. De
ondergrond wordt gekenmerkt door overgecon-
solideerde grondlagen. Dit zijn zand en potklei. De
bovenkant van de potklei is gelegen rondom NAP
0,0m en heeft een dikte van gemiddeld 5m. In het
midden van het tunneltracé is de ondergrond
doorsneden door een geul waarbij de onderzijde
van de potklei is gelegen op NAP-18m. 

Ten gevolge van smeltwater is de bovenzijde van
de potklei geërodeerd en daarna is de geul opge-
vuld door zand en klei. De projectlocatie wordt ge-
kenmerkt door een hoge grondwaterstand en
stijghoogte. Deze zijn gelegen op 1m minus maai-
veld. Het grondwaterregime is in tabel 1 weerge-
geven. Op een afstand van 1600m ten noord
oosten van de project locatie wordt uit het derde
watervoerende pakket drinkwater gewonnen
door de waterleidingmaatschappij WDM Drenthe. 

Eventuele stopzetting van de waterwinning bete-
kent een stijghoogte van NAP+10,5m en vanwege
de diepe ligging van het 3e watervoerende pakket
heeft de stopzetting van de waterwinning geen 
invloed op de tunnel. De grondwaterstroming is
schuin op de tunnel gericht waardoor opstuwing
aan 1 zijde zal optreden. Opstuwing wordt voor-
komen door rondom de tunnel een filterriool 
aan te leggen.
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Figuur 2 – Diepwandwapening.

Figuur 1 – Uitgevoerde noordelijk
deel toerit van de tunnel.



Berekeningen

BEREKENING GRONDKERINGEN
Toegepast worden diepwanden met een dikte van
0,8m. De vrij uitkragende diepwanden zijn bere-
kend met het computerprogramma D-sheet. De
berekeningsresultaten zijn weergegeven in tabel 2.
De diepwanden van de gesloten tunnel zijn bere-
kend met Plaxis 3D. De grond is gemodelleerd met
het Hardenings Soil Small Strain model. De bere-
keningsresultaten zijn weergegeven in tabel 3.

De verplaatsing van het tunneldak wordt bepaald

door de bouw van de fietsenkelder. Deze is gele-
gen tussen de tunnel en het bestaand spoor. De fa-
sering is als volgt:
– aanbrengen van de diepwanden vanaf maaiveld

NAP +10,5m,
– ontgraven van de tunnel tot NAP+7,0m en aan-

brengen tunneldak,
– ontgraven van de fietsenkelder tot NAP+6,0m,
– aanbrengen van een zandaanvulling op het tun-

neldak,
– onder het tunneldak ontgraven tot NAP+1,6.
In figuur 7 is de berekende vervorming van de
diepwand weergegeven.

Sleufstabiliteit
De sleufstabiliteit is berekend met de methode
conform DIN4126 “Ortbeton-Slitzwände”. Ge-
bruik is gemaakt van het computerprogramma
GGU Trench. Vanwege de hoge grondwaterstand
en stijghoogte zijn de geleidebalken op maaiveld
aangebracht. De afstand tussen diepwand en 
bebouwing is 16m tot 20m en is dermate groot dat
deze buiten het invloedsgebied van het graven
van de diepwandsleuf ligt. Voor dit tracé zijn 3
gangspanelen met een breedte van 7,5m toege-
past. De afstand tussen diepwand en zijkant 1e
spoor is 5,7m. De DIN4126 geeft  voor dynamische 
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Figuur 3 –
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Figuur 4 – Graven van een enkelgangs diepwandpaneel naast het spoor.

Samenvatting
De Stadsboulevard (Overcingellaan) doorkruist het kloppende hart van Assen 
(Stationsgebied). Om de verwachte verkeersgroei op te vangen wordt een 
autotunnel met aangepaste infrastructuur gerealiseerd. De autotunnel wordt
380m lang met een gesloten deel (lengte 170m). De autotunnel bestaat uit een
permanente diepwandpolder waarbinnen de autotunnel wordt gebouwd. 

Het werk bestaat uit het graven van in totaal 147 diepwandpanelen met een 
dikte van 0,8m. Deze zijn minimaal 2m in de waterremmende laag gegraven. 
Een pompproef is uitgevoerd in het noordelijke tunneldeel (fase 1). Het maximale
debiet in de permanente situatie was 7 m3/dag en voldoet aan de voor het project
gestelde eisen. Daarmee is de permanente polder met diepwanden in een uit-
dagend en variërend geologisch met succesvol uitgevoerd.

Tabel 1  Grondwaterregime
Watervoerend Stopzetten

Pakket 1 & 2 Pakket 3 Waterwinning
GLG Gem. laagste gws +8,5 +8,9
GG Gem. gws +8,9 +9,2
GHG Gem. hoogste gws +9,3 +9,4 +10,5

Tabel 2  Berekende momenten en vervormingen 
van de toeritten doorsnede
Doorsnede Md (kNm) Ux (mm)
Toerit Noord 1990 135
Toerit Zuid 1440 100

Tabel 3 Berekende momenten en vervormingen van de gesloten tunnel
Doorsnede Md (kNm) Ux (mm) Tunneldak (NAP+8,0m)
Westwand 900 108
Middenwand 1570 108



belastingen geen uitsluitsel. Het rekenen met 
een stootbelasting factor 1,5 is niet toereikend

omdat uit literatuuronderzoek en veldmetingen
[1] blijkt dat bij passerende treinen op korte 
afstand tot de diepwandsleuf wateroverspanning
en horizontale versnellingen in de ondergrond 
optreden. Dit fenomeen is tijdens de uitvoering
opgelost door het 1e spoor buiten bedrijf te 
stellen.  De afstand van diepwand tot hart 2e spoor
is 10m en is dermate groot dat de betreffende 
aspecten niet optreden. Wel is gerekend met een
stootbelasting en zijn de paneelbreedten beperkt
tot 3,4 en 3,8m. De veiligheid van de sleufstabili-
teit is aangehouden op minimaal 1,5.

O N T W E R P  W A P E N I N G S K O R F
De diepwand wordt in de bouw- en eindfase op
sterkte en scheurwijdte getoetst. De duurzaam-
heid van de diepwanden wordt bepaald door 
de dekking. Deze is 120mm met een tolerantie 
van 50mm. De doorstroombaarheid van de 
wapeningskorf is belangrijk. Voor een wapenings-
korf van 3,2m wordt voor de hoofdwapening 
maximaal 17 staven per laag toegepast. De h.o.h.
afstand is dan 195mm. Bij de toepassing van 
staven Ø40mm is de dagmaat 155mm. Voor dit
project zijn staven met een lengte van 18m 
gewalst om zoveel mogelijk overlappingslassen 
te voorkomen. Voor een 3 gangspaneel met een
breedte van 7,5m zijn 2 wapeningskorven toe-
gepast. in figuur 1 is een voorbeeld van een 
diepwand ter plaatse van de gesloten tunnel 
weergegeven. In doorsnede C-C is het maximale 
moment aan de tunnelzijde ME;d = 6500kNm 

per half paneel van 3,75m weergegeven. Het 
gemiddelde wapeningpercentage is 1,1%.
De wapeningskorf wordt horizontaal getranspor-
teerd en verticaal gehesen tijdens het afhangen in
de diepwandsleuf. De stijfheid wordt verkregen
door twee hijsframes en bestaan uit vakwerk-
liggers. De hijsframes hebben vaste oplegpunten
voor de montage en hijspunten voor het transport.
De stabiliteit van de wapeningskorf zelf wordt 
verkregen door een aantal kruisverbanden toe te
passen tussen de beide hijsframens in.

Uitvoering

DIEPWANDEN
Het werk bestaat uit het graven van in totaal 147
diepwandpanelen met een dikte van 0,8m. Het 
betreffen driegangspanelen met een breedte 
van 7,5m, enkelgangspanelen met een breedte
van 3,4m en 3,8m en samengestelde L en T 
panelen. De graafdiepte varieert van 15m minus
tot 29m minus maaiveld. 

Bij aanvang van de werkzaamheden  is de onder-
grond op draagkracht  beoordeeld en bij onvol-
doende draagkracht is een grondverbetering
uitgevoerd. Een goede draagkracht is van essen-
tieel belang vanwege de stabiliteit van de geleide-
balken. Deze  voorkomen het inkalven van de
bovenste zone van de sleuf, vangen stoten op van
de diepwandknijper en dragen het gewicht van de
wapeningskorven, afstandhouders en stortkokers. 
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Figuur 5a–b – Dwarsdoorsnede inrit. – tunnel.

Figuur 6 – De Sondering is midden in het  tunneltracé
ter plaatse van de geulopvulling van zand en klei.



CSL METINGEN
Voor het diepwandtracé zijn CSL metingen uit-
gevoerd. Deze meting controleert de homogeni-
teit van het beton ter plaatse van de diepwand
voeg. Twee kunststof meetbuizen zijn op de hoek
van de voor- en achterzijde van de wapeningskorf
gemonteerd. Per voeg zijn 4 meetbuizen aanwezig
en totaal zijn 6 metingen verricht, 2 kruislings, 

2 evenwijdig en 2 loodrecht op de voeg. Het 
gemeten CSL ‘profiel’ is een gelijkmatige rechte
lijn hetgeen duidt op een eenduidig materiaal 
tussen de meetbuizen. De meetresultaten toonden
geen afwijkingen, echter voor een aantal voegen
wel. Ter plaatse van deze voegen is voorafgaand
aan de definitieve ontgraving een lokale tijdelijke
bemaling aan de binnenzijde van de wand geïnstal-
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Figuur 7 – Uitvoer
Plaxis, horizontale
grondvervormingen
diepwand

Figuur 9b – CSL meting; afwijking
voeg bovenzijde paneel).

Figuur9 a – CSLmeting; geen
afwijking.

Figuur 8 – Het
inhijsen van de
diepwand-
wapening.



leerd omdat het diepwandtracé nog niet gesloten
was. Vervolgens is ter plaatse van de voeg ontgra-
ven en zijn de voegen over de hoogte van de meet-
afwijking geïnspecteerd. In de betreffende
voegen is een smeerlaag van bentoniet met een
dikte tot 5mm aangetroffen en vertoont de voeg
geen afwijkingen en lekkages. Daarom is geen 
nabehandeling of injectie uitgevoerd.

INCLINOMETINGEN
In het werk zijn 7 inclinomeetbuizen in de diep-
wandpanelen geplaatst. De metingen geven een
onderschrijding aan van de berekende waarden.
De oorzaak hiervan is dat de grondmechanische
parameters in de praktijk waarschijnlijk beter zijn
dan toegepast in de berekening en dat de verhou-
ding EI gescheurd = 25% EI ongescheurd mogelijk
conservatief is. De berekende horizontale ver-
plaasting van het tunneldak is 108mm en is in 
het werk niet gemeten. De onderschrijding wordt
veroorzaakt omdat het tunneldak wordt gesteund
door een aantal loodrecht op het tracé staande
wanden van de fietsenkelder.

POMPPROEF
Een pompproef is uitgevoerd in het noordelijke
tunneldeel (fase 1). De bouwputoppervlakte is
27000m2 en het ontgravingsniveau varieert van

NAP+10m ter plaatse van de inrit tot NAP+1m in
de tunnel. De grondwaterstand in de tracé van de
tunnel is NAP+1,3m en is gelijk aan de permanente
grondwaterstand. Het maximale debiet in was 
7 m3/dag en voldoet aan de eisen.

Conclusies
– De permanente polder met diepwanden in een

uitdagend en variërend geologisch is succesvol
uitgevoerd.

– Een intensief grond- en laboratoriumonderzoek
is nodig aangevuld met een netwerk van peil-
buizen, inclino meetbuizen en meetpunten op
het maaiveld.

– Het graven van de diepwandpanelen in de vast-
gepakte zandlagen met een conusweerstand 
van 30 tot 60 MPa is goed verlopen.

– Het graven van diepwandpanelen in de zeer
stijve potklei leverde geen problemen op.

– In het tracé van de tunnel komen zwerfkeien
voor. Het aantal en grootte was vooraf niet 
bekend. Ondergrondse obstakels bepalen de
kwaliteit van de diepwanden. Het doorboren en
vergruizen van de keien en de mogelijke instabi-
liteit van de sleufwand en beton uitstulpingen
moeten vooraf worden onderkend en werkplan-
nen moeten hierop anticiperen. In het werk zijn
slechts 2 keien met een afmeting van 40cm op

een diepte van 5m minus maaiveld opgegraven.
– Toegepast zijn wapeningskorven met een grote

doorstroomopening voor de beton. Dat dagmaat
tussen de hoofdwapeningsstaven was 155mm.

– De consistentie van het betonmengsel was F5
(560-620mm) en bevatte per m3 mengsel 360kg
cement, 80kg vliegas, zand (0-2mm/0-4mm),
grind (4-16mm) en hulpstoffen. De wbf = 0,44.

– Elke betonvracht is op het werk gecontroleerd
op de vloeibaarheidseigenschappen.

– De peilbuizen geven geen verlaging aan van 
de grondwaterstand en stijghoogte.

– De CSL metingen geven een goed beeld van 
de integriteit van de diepwandvoegen.

– De inclinometingen geven een onderschrijding
aan van de berekende deformatie.

– De pompproef geeft een debiet aan die voldoen
aan de eisen.

– Het oppervlak van de diepwand voldoet na 
ontgraving aan de verwachtingen.
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